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Doktorandka předložila disertační práci na téma „ALGORITMY DETEKCE RADAROVÝCH CÍLŮ“. Práce je 

psána v českém jazyce, má rozsah 97 stran a obsahuje všechny náležitosti vyžadované pro tento typ 

práce.  

Téma disertační práce plně odpovídá studijnímu oboru diplomantky. Zároveň  lze konstatovat, že  je 

velmi aktuální a použitelné v praxi, což dokazuje i druhá číst práce, kde byly řešené algoritmy použity 

ve funkčním vzoru aktivního multistatického radarového systému vyvíjeného společností ERA a.s. 

K práci mám následující hlavní připomínky: 

1. Seznam referencí obsahuje na disertační práci velmi málo hodnotných vědeckých studií. Jsou 

v něm pouze tři impaktované články, z čehož je jeden doktorandky. Ostatní prameny jsou buď 

konferenční příspěvky, nebo knihy a firemní literatura.  

Práce s literaturou a vědeckými informacemi z výše uvedeného důvodu na nižší úrovni. 

 

Na  druhé  straně  jádro  disertační  práce  bylo  publikováno  alespoň  v jednom  impaktovaném 

časopise, čímž doktorandka splnila publikační povinnost. 

 

2. Kapitola 1. “DOSAVADNÍ VÝVOJ A POSTUP STANOVENÍ CÍLŮ DISERTACE” by měla obsahovat 

stav poznání v oboru. Měl by zde být vypracován přehled používaných metod a algoritmů pro 

detekci radarových cílů. Hlavní výtky k této kapitole jsou následující: 

a. Přehled metod  je nedostatečný, metody měly být  rigorózně matematicky popsány. 

V kapitole  je  pouze  náznak matematického  popisu.  Řada metod  je  popsána  pouze 

slovně, což snižuje vědeckou hodnotu práce, činí práci velice nepřehlednou a velmi 

obtížně  srozumitelnou.  Například  slovní  popis  typu  „Tento  výpočet  je  možné  si 

představit v 𝑁 rozměrném vektorovém prostoru. Každému vysílači přísluší vektorový 

podprostor  generovaný  jeho  bázovými  vektory.“  str.  8    je  jednak  velmi  obtížně 

srozumitelný  bez  rigorózního  matematického  popisu  a  jednak  nestandardní 

v technickém vyjadřování.  

b. Referencí na literární prameny je velmi málo. To dělá velmi negativní dojem, že je téma 

z vědeckého  hlediska  nezajímavé  a  tudíž  se  jím  nemá  cenu  zabývat.  Druhá  velmi 

nepravděpodobná možnost je, že autorka řeší tak novou a unikátní problematikou, že 

ji ještě nikdo neřešil. Poslední nejpravděpodobnější možnost je, že autorka podcenila 

vypracování této kapitoly. 

c. Název kapitoly napovídá, že v kapitole bude řešeno i  stanovení cílů disertace. Bohužel 

tomu tak není. Cíle jsou stanoveny až v kapitole 2.  

3. Autorka si stanovila tři hlavní cíle disertační práce: 

a. Implementace  navržených  suboptimálních  metod  odstranění  clutteru  v  prostředí 

MATLAB  s  co  největším  ušetřením  numerických  operací  a  ověření  jejich  účinnosti 

simulacemi i na měřených datech. 

b. Rozšíření metody odstraňování  statického  clutteru  o možnost  odstraňovat  i  clutter 

způsobený pomalu se pohybujícími objekty. 

c. Návrh,  implementace  a  optimalizace  algoritmu,  který  rozšíří  metodu  odstranění 

clutteru  o  současné  potlačení  projevů  zkreslení  způsobených  fázovým  šumem 

aparatury. 



Formulace  prvního  cíle  je  poněkud  problematické,  protože  doktorské  studium  je  studium 
vědecké  a  diplomat má  rozvíjet  stav  poznání,  nikoliv  implementovat  do Matlabu.  Hlavním 
cílem práce by měl být spíše návrh algoritmů a jejich ověření počítačovou simulací.  
Z formálního hlediska by měl být součástí práce i kód v Matlabu, protože je to jeden z hlavních 
cílů práce, bohužel ten absentuje.  
Druhý a třetí cíl jsou formulovány korektně. 
 

4. Další výtkou k práci je, že v práci absentuje rigorózní matematický popis navržených algoritmů, 
které se testovaly a implementovaly.  

5. Autorka nesprávně používá termín kódový multiplex, i když se zjevně jedná o kódové dělení 
kanálu  (CDMA),  což  ostatně  sama  uvádí  na  straně  83.  Podrobnosti  o  signálu  ale  uvedeny 
nejsou. Rovněž také matematický popis signálu zcela absentuje. 

6. Porovnání výpočetní náročnosti algoritmů v Matlabu na základě doby výpočtu bez podrobností 
o  počítači,  implementaci,  zda  byly  výpočty  paralelizovány,  má  velmi  malou  vypovídací 
hodnotu. Autorka rovněž uvádí doby výpočtu algoritmů implementovaných SW oddělení firmy 
ERA, ovšem bez dalších podrobností. 

7. Stěžejní část práce je věnována simulaci systému a jeho experimentálnímu ověření s reálnými 
signály.  Simulátor  ale  byl  vyvinut  a  experimenty  provedeny  dle  tvrzení  autorky  vývojovým 
oddělením ERA. Podíl autorky na těchto činnostech není v práci uveden.  

8. Při  řešení  zkreslení  „fázovým  šumem“.  Autorka  na  str.  11  konstatovala,  že  problémem 
přechodu  mezi  simulací  a  experimenty  s reálně  generovanými  signály  byl  fázový  šum.  O 
nějakou kvantifikaci  nebo alespoň orientačnímu měření tohoto jevu se vůbec nepokusila. Je 
jasné,  že  v reálném  prostředí  na  rozdíl  od  simulačního  se  začnou  projevovat  fázové 
nekoherence  mezi  replikou  (bázovou  funkcí)  a  signálem,  kterou  je  třeba  řešit.  To  se  řeší 
například omezení doby koherentní integrace, jinými slovu délkou bázové funkce. V práci toto 
není naznačeno. 

9. Podle náznaků v práci se autorka zabývala zpracováním izolovaných úseků signálu, tj. bodovým 
odhadem parametrů. Při zpracování kontinuálních signálů DSSS se převážně používá trekování, 
tedy rekurzivní odhad parametrů. O tom v práci není ani zmínka.    

10. Závěr  práce  je  zcela  nevhodně  napsaný.  Obsahuje  rozsáhlé  shrnutí,  co  bylo  v jednotlivých 
kapitolách řešeno. V závěru disertační práce by běl být jasně definovaný (připomenut, shrnut) 
vědecký přínos práce. Toto v závěru zcela absentuje.  

11. Seznam  literatury by  se mohl  rozšířit  o hodnotné  zdroje  týkající  se modelováním  fázového 
šumu, modelováním rádiového kanálu, zpracování DSSS signálů, modulacemi vhodnými pro 
DSSS, kódy apod. 

Jako velmi cennými výsledky popsanými v disertační práci jsou výsledky simulací a praktického ověření, 

které provedlo vývojové oddělení ERA. Podíl autorky na tomto výsledku není zcela jasný.  

Velmi  kladně  lze  hodnotit  fakt,  že  výsledky  práce  doktorandky  budou  v praxi  aplikovány  při  vývoji 

bistatického radaru. 

Závěrem lze konstatovat, že  i přes některé závažné nedostatky práce splňuje nároky na disertační 

práci. Doktorandka by podle mého názoru měla dostat prostor, aby vyjasnila výše uvedené připomínky 

k práci a shrnula, co pokládá za svůj příspěvek vědeckému poznání.  Práci doporučuji k obhajobě. Při 

obhajobě  je  třeba, aby se autorka vyjádřila  jednotlivým připomínkám posudku, zejména  je nutné 

shrnout vědecké přínosy předložené práce. 

Otázky k obhajobě: 

1. Vysvětlete technický důvod použití MSK res. GMSK pro frekvenční rozprostření signálu. 

2. Proč pro odhad parametrů byl použit pouze bodový odhad, když signál byl kontinuální? 

V Praze dne 2. 8. 2021            Doc. Dr. Ing. Pavel Kovář   


